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Інтеграційний процес, що відбувається під егідою Болонської декларації, спрямований 

на впровадження загальноєвропейських норм в освіті й науці. Зростання ролі 

професіоналізму в сучасних умовах з особливою гостротою ставить проблему професійної 

компетентності спеціаліста. Підготовка фахівців для медичної галузі повинна базуватися на 

ідеї цілісності особистості, її постійного розвитку та вдосконалення в процесі навчання. 

Перед освітньою сферою відкриваються нові перспективи, серед яких виділяються такі: 

підвищення якості освіти за рахунок впровадження  нових освітніх технологій та 

педагогічних стратегій; використання інформаційних технологій, що надають можливість 

студентам самореалізуватися та самоідентифікуватися на більш високому інтелектуальному 

рівні.  

Сьогодення вимагає від майбутнього фахівця не тільки оволодіння професійними 

знаннями та навичками на високому рівні, але й  основами теоретичних знань з інформатики, 

інформаційних технологій, принципів роботи з ними, чіткого розуміння  їх призначення та 

галузі застосування. Це дозволить йому в професійно орієнтованому спілкуванні отримувати 

необхідну інформацію за фахом, бути готовому оперувати необхідною інформацією для 

вирішення певних завдань під час виконання посадових та професійних обов’язків. В цьому 

контексті виділяють два напрямки: оволодіння роботою з інформаційними технологіями та 

сформованість умінь використовувати ці технології у своїй фаховій діяльності. Друга група 

передбачає оволодіння уміннями пошуку, обробки, представлення та аналізу інформації. 

Досягнення необхідного рівня підготовки до використання інформаційних технологій у 

професійній діяльності забезпечується сформованістю навичок роботи з відповідними 

видами програмного забезпечення. Інформаційні технології дозволяють процес організації 

зробити цілісним, об’єднати розрізнені завдання в єдині процеси, відмовитись від надмірної 

фрагментації праці. Завдяки використанню комп’ютера  виділяються  уміння, які 

поліпшують якість організації власної праці та роботи підлеглих; визначається  

першочерговість завдань та розрахунків термінів виконання; розширюються можливості 

спілкування з партнерами;  вдосконалюється документальне оформлення матеріалів.  

Широкі перспективи має використання Інтернету в підготовці до занять. В Інтернеті 

великий обсяг інформації, яка завжди актуальна, підготовлена фахівцями, має високу якість, 

а також відповідає індивідуальним інтересам та потребам студентів. Використання проектної 

технології дозволяє актуалізувати знання, які студенти отримали на молодших курсах, а 

також активізувати науково-дослідницьку діяльність. Студент не лише повинен вміти 

шукати необхідну інформацію, але і обробляти її, а саме класифікувати і аналізувати певні 

факти, а також презентувати ці дані. Ринок інформаційних технологій пропонує студентам 

велику різноманітність інформаційних продуктів та послуг. Студенти користуються 

електронними підручниками. Електронна книга – це високотехнологічний пристрій, що 

містить інформацію обсягом на тисячі друкованих сторінок. Зручність електронної книги 

полягає в можливості мати бібліотеку в себе вдома, в електронній книзі легко можна знайти 

потрібну інформацію, що завжди є проблемою навчальних програм. 

Таким чином, проведений аналіз можливостей використання інформаційних технологій  

на лекціях та практичних заняттях дозволяє зробити такі висновки: 

у процесі підготовки майбутнього фахівця до професійної діяльності необхідно 

дотримуватися сучасних досягнень у галузі інформаційних технологій, що забезпечують 

повноту, своєчасність інформаційного відображення процесів навчання, можливість їх 

моделювання, аналізу і прогнозування. 

 


